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 از  انواع مختلف از  چوب  .هدیه کند  ما  یخانه دکور  به را  زیبایی و گرمی تواندمی  چوب نوازچشم  طبیعت  و زیبایی

 یا  ترمو چوب   .دارند  مختلفی هایمقاومت  و بافت رنگ،  ، ها ویژگی چوب  مختلف  انواع .آید می  دست  به  درختان 

 و باال کیفیت ترمووود است، سازگار  کامل  زیستمحیط  با  که باشدمی  دیده  حرارت  و  اصالح شده ، چوبیترمووود

 نیز  و ها خانه  در  خارجی، و داخلی  فضای  در استفاده برای  آن، باالی  دوام جهت به که دارد معمولی  چوب  از  برتری

 .است بسیار مناسب  عمومی فضاهای 

 

 ترمو  چوب معرفی

 حرارت را چوب فرایند این در بگوییم باید  ،ترمو چوب خصوص  در معناست؟  چه به ترمووود یا ترمو چوب حالطاص

منظور  به.  کندمی پیدا  فرسودگی برابر در  ی یباال مقاومت و کند می تغییر  چوب  هایخاصیت دادن حرارت  با  و دهند می

 چوب   اساساً  .گیرد می صورت  خاصی  فرمول از  استفاده با چوب  اصالح  گرمادهی  فرایند چوب،  کیفیت حد  ترینباال حفظ 

 برابر در  مقاوم چوبی و شودمی تیره چوب رنگ فرآیند این در  .است  شده خشک باال دمای در که است چوبی ترمو،

 در.  شوند ترمو  توانندمی نرم  چوب و  سخت چوب  از اعم چوب  هایگونه تمامی .  داشت خواهیم  پوسیدگی  و  کپک  قارچ، 

 هامتریال بهترین و ترینمقاوم از  یکی ،  ترمو هایچوب.  شود مین استفاده شیمیایی  مواد گونههیچ از  ترمو های چوب تولید

 .کرد  استفاده  خارجی و  داخلی هایطراحی در آن از  توانمی که باشد می
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 ترمو  چوب تولید فرآیند

  دمادهی کوره یا ترموکیلین نام با هاییکوره در  فرآیند این  .است نان پخت  فرآیند مانند چوب  حرارتی اصالح فرآیند

  کامپیوتر به را  چوب و کوره از دریافتی  عات اطال لحظه هر سنسورها  ،ترمو چوب ساخت فرآیند در  .دگیرمی صورت

 اصالح  متخصصین تمام   .است چوب  حرارتی  اصالح  فرایند  متخصصان  مداوم  نظارت  تحت کامپیوترها  و  کنند می ارسال 

 رطوبت و  برندمی باال  درجه 215 تا ساعت 48 ظرف حداکثر را  ها چوب دمای :کنندمی پیروی ثابت اصل یک  از  حرارتی

 ،شود مین استفاده  روند این در شیمیایی ماده هیچ.  شودمی آغاز کنندگیخنک  فرایند بعد و کنندمی کم را آن تعادلی

 یک  ابتدا،  که   .باشدمی ایمرحله چهار  فرآیندی  ترمووود تولید  دیگر بیانی به  .شود می استفاده  بخار و گرما  از  فقط  بلکه

 :گیردمی قرار  کوره  در سپس  .شودمی بریده اره  دستگاه با  الوار تکه

 

 .بیند می حرارت درجه  212 تا آرامی  به چوب: شودمی آغاز  مرحله  اولین و

 پوسیدگی  برابر در  چوب ترتیب  بدین .  رسدمی درصد  صفر  به کردن  خشک با چوب  داخلی  رطوبت ، مرحله دوم در

 .است نشده  استفاده  شیمیایی مواد  از اصل  که  حال عین در شودمی مقاوم کامل

  که  شودمی  تبدیل موادی به چوب طبیعی  قند باال  دمای در  .رسدمی درجه 374دمای چوب،    شودمی سوم مرحله در

 .بگیرند شکل آن در  توانند مین کپک و  قارچ حشرات،  پوسیدگی، عوامل کلیه

 .شودمی حفظ  %7 تا %6 آن  داخلی رطوبت و شود می خنک چوب ، چهارم مرحله  در
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 ترمو  چوب هایویژگی  و مشخصات

 شامل  که است متعددی های ویژگی دارای ترمو چوب . آیدمی دست به ترمو چوب حرارتی  اصالح  مراحل اتمام با

 :بود خواهند  زیر موارد

 باشند می معمولی های چوب از  ترمقاوم بسیار  رطوبت برابر در تولید  فرایند در  رطوبت کاهش  دلیل  به •

 هستند  مقاوم بسیار  پوسیدگی برابر در  ترمو هایچوب •

 هستند  مقاوم هاقارچ برابر در  ها آن درون قند رفتن بین  از دلیل  به هاچوب این •

 ندارند  هاچوب از  این به زیادی  قهعال  خوارچوب حشرات •

 هستند  تراطمینان قابل عبارتی  به یا دهندمی حالت تغییر کمتر ترمو هایچوب •

 دارند  ها چوب سایر به  نسبت کمتری بسیار وزن  غذایی مواد دادن دست از دلیل  به هاچوب این •

 هستند  معمولی های چوب به نسبت  بیشتری رنگ ثبات  دارای هاچوب این •

 است  شده هاچوب این عمر طول  گیرچشم افزایش باعث  ترمو چوب تولید  فرایند •

 بدانید: باید ترمو هایچوب از استفاده در که نکاتی 

 کهصورتی  در .  آیدمی در  تی شکال ایقهوه رنگ  به چوب که طوریبه کندمی ترتیره را  چوب  ترمو، فرایند •

 بوی  ترمووود، دادن  برش هنگام  .گیردمی خاکستری رنگ  گیرد،  قرار خورشید نور معرض در باز درفضای 

 .شود می بلند آن از  تشکال  مانند  خوشایندی

 هستند یکنواخت و صاف استثنا بدون ترمووود الوارهای •

 چوبی نوع همان از ترسکاده شکده ترمو چوب نماید، ترشککننده را چوب که آیدمی نظر به کردن خشکک  فرآیند •

 توصکیه تیرچه و تیر مصکارف جهت ترمو چوببه همین دلیل ،  . اسکت شکده خشکک  کوره در که شککندمی

 .شودمین

  زده  ماسکک  تا اسکت بهتر بنابراین کندمی تولید اف دی ام مانند ریزیگرد و خاک ترمووود بریدن و کردن اره •

 .شود

 اندشکده داده صکیقل ماشکین وسکیلهبه که سکطوحی.  ندارد وجود مشککلی ترمو چوب کردن نصکب و طراحی در •

 .شوند  دارکنگره یا شده زده سمباده چسباندن از قبل بایدمی کهنه سطوح.  شوندمی چسبانده خوبیبه
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 چیست؟ ترمو چوب زایایم

 :از اندعبارت مزایا این

 باال  مقاومت •

 کم  رطوبت •

 ترمو چوب ظاهری زیبایی •

 متفاوت  هوایی  و آب  های اقلیم با  سازگار •

 خوردگی  و پوسیدگی به مقاوم  •

 حشرات و ها قارچ یحمله برابر در  مقاوم  •

 حرارت  و خورشید  نور به مقاوم  •

 اسیدی  و  بازی شیمیایی  هایخورنده به مقاوم  •

 فشار  و ضربه به مقاوم  •

 متنوع:  مصارف برای ترمو چوب اربردهایک

 سقف و دیوار پوش ،پوشکف در ترمو چوب از  استفاده •

 پنجره چهارچوب  و ها تیغه در ترمو چوب از  استفاده •

 تراس  و حمام گاردن،  روف سونا، در ترمو چوب از  استفاده •

 خانه  چوبی وسایل  در ترمو چوب از  استفاده •

 هاشلف در ترمو چوب از  استفاده •

 گلدان  ساخت  در ترمو چوب از  استفاده •

 آشپزخانه کابینت در ترمو چوب از  استفاده •

 پله  ساخت  در ترمو چوب از  استفاده •
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 است؟  چوبی چگونه استاندارد ترمووود

 :از  اندعبارت ترمو هایچوب استاندار و کیفیت  در  موثر عامل  سه

 اولیه  مواد (1

 حرارت  میزان (2

 استاندارد  ترمو عملیات انجام (3

 نرم درختان چوب از شده  ساخته ترمووودهای

 هایچوب  از ترتراکم  کم و  ترشکننده ،ترضعیف نوع چوب این که  نیست  معنی  این به لزوماً چوب،  نرم گوییم می  ما  وقتی 

 بافت  از  مرکزی  هایگره نداشتن  علت به و هستند کمتری مولکولی فاصله  یا  چگالی  دارای  هاچوب این  .است سخت

 باشند  شده ترمو اگر  زیبا بافت داشتن و ارزانی سبکی، علت به ها چوب نرم.  باشدمی زیبا بسیار که  برخوردارند خاصی 

 و نرم های چوب اصلی تفاوت در واقع . هستند مناسب  بسیار ترمو چوب نمای برای باشند داشته را ترمو چوب شرایط و

 دست  به کاج و صنوبر سرو، مانند  درختانی از اغلب نرم هایچوب.  است هاآن ساختار بیولوژیک  در سخت هایچوب

 پوشش و نیستند  ریز  برگ سرما  فصل  در  درختان این زیرا ،گویند می بهارهمیشه درختان هاآن به اصطالحاً  .آیندمی

 کاج درختان .  است قرمز به  مایل یا و  رنگ زرد  حدی تا  درختان این چوب  رنگ  و باقی  سال تمام در  هاآن هایبرگ سبز

 ایهگونه به ند فنال قطبی  نیمه  منطقه  خاص اقلیمی  شرایط  .هستند جهان  در  کاج  هایچوب انواع بهترین از  ند فنال
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 بسیار خاک  رطوبت.  دارند رشد  فرصت  سال   از  ماه  2 تنها  درختان .  دارد کوتاه  هایتابستان و  بلند  های زمستان که  است

 .دارد وجود قطبی  جنگل  یک  برای آلی  ایده شرایط  هاتابستان در .ستباال

  درختان  نتیجه  در.  کنند حرکت  مستقیم  و  آفتاب سمت به دارند  فرصت  فقط  هادرخت تابستان  بودن  کوتاه علت به

 برای  مناسب  بسیار  ندیفنال کاج درختان  شود می باعث امر  این.  کنندمی رشد عمودی طوربه مستقیم و صاف  بسیار 

 که ها آن هایچوب نتیجه در  ،کنندمی رشد  مستقیم  و سریع  کاج  خانواده درختان  بیشتر که ازآنجایی .باشند الوار تهیه

 پایدار رویش   که نرمی های چوب کردن پیدا  .است سخت هایچوب از ترارزان طور معمولبه و شودمی نامیده نرم چوب

 روند در  کنیم،   استفاده شود می داده  رشد  درختان  مزارع در  که  ها چوب نوع این  از  ما  اگر   .است آسان  نسبتاً  دارند

 مان صنایع و  هاطرح برای چوب خوب منبع یک  همیشه و کنیمنمی شرکت ،هاجنگل نابودی و جهان از  زداییجنگل

 .داریم

 سخت  درختان چوب از شده  ساخته ترمووودهای

 ترمووودهای شودیم باعث هارگه الگوهای و بافت رنگ، تنوع. کنند کار سخت هایچوب با مندند عالقه ، نجارها بیشتر

.  است هاآن قیمت ،کندمی محدود را سخت چوب با  درختان مصرف که  چیزی آن. شود ساخته چوب نوع این  از جالبی

 هایچوب ،هاچوبسخت.  باشند گران  خیلی  توانند می ،شوندمی ساخته درختان  نوع این هایگونه از برخی  از که  وسایلی 

 صنوبر، گردو، چوب  شامل آن دیگر انواع و است ون چوب  هاآن مشهورترین که هستند برگپهن درختان به مربوط

 هایبرگ بهار در و  باشندمی ریز  برگ زمستان  در  درختان این  .است…و گنجشک  زبان س، گیال ماهون،  افرا، بلوط،

 خاصشان بافت  علت  به  هاچوبسخت  .است  سخت هایچوب مشخصه  بزرگ  آوندهای داشتن  .کند می رشد  ها آن جدید

 به نسبت بیشتر وزن و ال با قیمت   علت به ،هاچوبسخت  .کنندمی ایجاد نوازچشم چوبی نماهای و هستند زیبا بسیار

 در نیز و  ساختمان  نمای  چوب   یا سازی  کف برای هاچوب این   .دارند  کاربرد  چوبی نماهای  در  کمتر نرم  هایچوب

.  هستند نایاب و کرد پیدا توانمی سخت خیلی دیگر را هاچوبسخت از برخی .شوندمی توصیه بسیار پرتردد یهامحل

 قیمت بلکه است، زیستمحیط برای هایضایعه تنهانه این  .شوندمی بریده انقراضشان  احتمال از نگرانی بدون که چرا

 .کنید  خریداری  پایدار  رویش با های جنگل از را  چوب کنید  سعی  ، توانیدمی اگر  .بردمی البا شدت به نیز را  هاچوب این

 نماهای  در نرم یا سخت هایگونه ترمو هایچوب کاربرد  .کرد حمایت پایدار جنگلداری  درختان از توانمی کار این با

 نمای  مناسب چوبی گونه انتخاب  در  افراد ترینکننده تعیین ساختمان  معماران و دارند  طرح به ویژه بستگی چوبی

 .باشندمی ترموود چوب
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 ساختمانی  مصارف برای ترمووود جذاب هایویژگی 

 گرما  و سرما برابر در  مقاوم  (1

 صوتی  عایق (2

 الکتریکی  عایق (3

 مقاومتی  عایق (4

  زیستمحیط با ترمووود هایپوشش  سازگاری

 از  بهتر  بسیار شیمیایی، مواد نه و شوندمی فرآوری و پردازش آب، بخار  از استفاده با ترمووود هایپوشش که آنجا از

 محیط   برای مخربی اثر ،عنوانهیچ  به بنابراین، ؛اندشده تولید  شیمیایی، روش به پردازش با که هستند هایی چوب سایر

 .ندارند

 انبار  در ترمو های چوب نگهداری شرایط

نظر   مورد  مکان  امکان  حد  تا  و باشد  داشته  را  رطوبت  میزان  کمترین که شود نگهداری  درجایی باید عمومًا  ترمووود

سقف   دارای که شوند نگهداری جایی در  ترمو هایچوب  از بهتر  نگهداری  برای است بهتر  همچنین.  باشد خنک  باید

 .  گیرند قرار  همدیگر  کنار  افقی  صورتبه  االمکان حتی ، ترمو هایچوب  شود سعی  باید  .باشند

  .کنیم  استفاده چوب  محافظ و پالستیکی کاور  از  ها چوب  بهتر  عمر  برای که مهم است بسیار  نکته این  رعایت

 نگهداری برای است بهتر  همچنین .  بخشدمی بهبود برابر  چندین را چوب شرایط نگهداری  کاورها  این از استفاده

 شود  داده قرار  دارندهنگه هایتیرک  هایچوب  زیر  اگر  طرفی از  و باشد نداشته  تماس مستقیم  زمین با  چوب  بهینه، 

 از ساعتی چند چوب است  بهتر  کار اجرای از قبل باشید داشته نظر  در.  کندمی  چوب جلوگیری شدن منحنی از

 پیدا  تطابق  محیط  دمای با  چوب دمای کار، به شروع از  قبل  تا  شود  خارج شده گرفتهنظر  در هایپوشش  از  و  انبار

 .باشد کرده

 خشک  چوب چون رساند حداقل به را  تمحصوال  زاویه برداشت باید لیفتراک  راننده،   انبار  در لیفتراک  با  جابجایی

 از قبل نبایستی الوار ها بندیبسته  بانداژهای.  باشدمی  ترک  بروز مستعد و شکننده کمی بندیبسته در ترمووود

 .گردند حفظ  نصب  از  قبل تا  دست نخورده صورت به  االمکان حتی  و شوند باز ،  ها پروژه در  استفاده
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 نصب  از بعد ترمووود چوب نگهداری نحوه 

 ترمووود  چوب  .شود رعایت حتمًا  باید  که دارد  را خود خاص  های روش  و  شرایط  نصب  از  بعد  ترمووود چوب نگهداری 

 ای بیرونیهپنجره درب،  خارجی،  ایهنمایه  ،ها ساختمان  خارجی دکوراسیون  مانند  خارجی  فضاهای در  شده  نصب

 که  ترمووودی   .شود داده پوشش  ،  مخصوص  محافظ  مواد  وسیلهبه  باید  حتمًا  …و ساختمان  ورودی  هایپله  یا  و

 رنگ  برند و کیفیت نوع به بستگی سال همچنین تعداد دارد، دوباره رنگ  نیازمند  باریک  سال چند هر ،  شده رنگ

 چوب پوسیدگی باعث زیرا  داد،  قرار  زیاد رطوبت با  خاک  داخل در نباید هرگز  را ترمووود چوب  .است متفاوت 

 قرار دارند  مدنظر ،  ترمووود نصاب های بیشتر  که  دارد  وجود نصب  ضوابط ، د استاندار نصب ترمووود برای  ،شودمی

 همچنین،   .باشد نداشته جریان شده نصب  ترمووود  اطراف در هوای شدید،   گردش که دش مطمئن  باید  همچنین  و

 .وجود داشته باشد باید  ، کاربردموضوع به   نسبت  ،  استاندارد ضخامت باید ترمووود چوب  خرید  هنگام  در
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 ترمووود:  چوب در تأثیرگذار محیطی عوامل

 خورشید نور اشعه

 توسط  باید حتماً گیرد می قرار بنفش ماورا اشعه مخصوصاً محیطی شرایط معرض  در   را  آن  نصب محل که ترمووودی

 برای را بیشتری پایداری و عمر تا  شوند قرار داده پوشش کیفیت، با همچنین و ترمووود مخصوص  محافظ هایرنگ 

 .باشد داشته  شما

 رطوبت  برابر در ترمووود 

 . داد کاهش امکان حد تا را چوب به رطوبت نفوذ روند  محیطی  رطوبت در برابر

 ترمووود  در هاقارچ و  جلبک  رشد

 این کار  برای کنید حذف ترمووود سطح روی از را هاآن باید  ،  کردید مشاهده جلبک   ترمووود سطح روی  کهدرصورتی

 زم ال مجدد  رشد برای و  کنید تمیز را آن  نکنند ایجاد  خراش  ترمووود سطح روی که   یی هارسب از  استفاده با توانمی

 .دهید پوشش محافظ روغن و رنگ از را ترمووود سطح  روی که است
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